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Projenin amacı, bir karbon farkındalık noktası
oluşturarak Türkiye ve Almanya’dan sivil toplum
kuruluşları arasındaki sürdürülebilir diyaloğa
katkı sağlamaktır. Proje, Sıfır Karbon Noktasının
kurulması yoluyla Türkiye ve Almanya’daki STK’lar,
belediyeler, özel sektör, eğitim kurumları ve
çevre ile ilgili diğer paydaşlar arasında güçlü bir
bağ kurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde karşılıklı bilgi alışverişi
ve işbirliği için somut bir adım atılacaktır. Projenin
bir diğer amacı ise, AB üye devletlerinde uygulanan
çevre ve enerji politikalarının entegrasyonunun
önemi ve faydaları konusunda kamu farkındalığı
oluşturmaktır.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sıfır Karbon Noktasının amacı, STK’lar arasındaki sürdürülebilir
diyalog aracılığıyla çevre ve enerji konusunda somut bir
adım atılarak halk düzeyinde farkındalık arttırılmasıdır. İki
taraflı bilgi, tecrübe ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde en iyi uygulamalarla ilgili diyalog sonucunda
kurulacak Sıfır Karbon Noktasıyla (ZCP), çevre ve enerji,
düşük karbonlu şehirleşme, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir
kalkınma alanlarında örnek bir çalışma gerçekleştirilmiş
olacaktır. Bu nokta, enerji sektöründeki bileşenlerin günlük
hayata adaptasyonu ile ilgili iyi uygulama örnekleriyle
sera gazı emisyonunun azaltılmasına ve doğal kaynakların
verimli kullanılmasına katkıda bulunacak faaliyetlerin
yerinde gözlemlerinin sunulacağı, atık yönetiminde kapasite
gelişimini hedefleyen bir merkez olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır
• Almanya’ya çalışma ziyareti
• Sıfır Karbon Noktasının kurulacağı sahanın belirlenmesi
• Sıfır Karbon Noktasının kurulması için gerekli teknik
ekipmanın satın alımı
• Yenilenebilir enerji sistemleri bileşenlerinin tesis edilmesi
• Eş-faydalanıcının kendi ülkesinde düzenleyeceği çalıştaya
katılım ve “Wildpoldsried” kasabasına çalışma ziyareti
• Eğitim materyallerinin ve görsel araçların hazırlanması ve
eğitim bölümü için gerekli ekipmanın sağlanması
• Karbon ve su ayak izi hesaplama araçlarının geliştirilmesi
• Tanıtım kitapçıkları, roll-up, bayrak, görsel ve basılı medya
reklamları gibi görsel materyallerin hazırlanması
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